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RESUMO 
 

 Este trabalho tem um tema relacionado com os problemas causados por canais 
de drenagem precários e aponta o parque linear como opção viável e benéfica para 
estas situações.  O trabalho inicia com uma análise do Canal Beira Mar no bairro 
Aeroporto na cidade de Aracaju e do seu entorno e busca compreender como se 
deu a formação do bairro Aeroporto para então propor medidas adequadas à 
mobilidade urbana e malha viária do bairro. Esta proposta visa à implantação de um 
Parque Linear no Canal Beira Mar, para isto foi utilizado o método de coleta de 
dados através de pesquisa bibliográfica - matérias em jornais – e também 
levantamentos locais e contato com a comunidade. A maior parte da região que 
margeia o Canal é composta pelo Bairro Aeroporto, sendo o restante da área 
totalmente fragmentada, sendo que a parte nordeste não contém nenhum espaço 
público de lazer.  Enfim, através destes primeiros estudos foi possível traçar 
diretrizes para a implantação do Parque Linear no Canal Beira Mar, de modo que o 
mesmo promova a integração de seus diversos fragmentos, enfocando 
principalmente a importância de espaços de lazer em áreas urbanas, para a 
promoção de uma melhor qualidade de vida para o Bairro Aeroporto.  
 
Palavras-Chave: Urbanismo; Parque Linear; Lazer; Canal de Drenagem. 
 

 

ABSTRACT 

 This work has a theme related to the problems caused by precarious drainage 
channels and points to the linear park as a viable and beneficial option for these 
situations. The work begins with an analysis of the Beira Mar Canal in the airport 
district in the city of Aracaju and its surroundings and seeks to understand how the 
formation of the neighborhood was given to propose appropriate measures for the 
urban mobility and neighborhood road network. This proposal aims at the 
implementation of a Linear Park in the Beira Mar Canal, for this was used the method 
of collecting data through bibliographic research - newspaper articles - as well as 
local surveys and contact with the community. Most of the region bordering the Canal 
is composed of the Airport District, the rest of the area being totally fragmented, and 
the northeast part does not contain any public space for leisure. Finally, through 
these first studies, it was possible to draw up guidelines for the implementation of the 
Linear Park in the Beira Mar Canal, so that it promotes the integration of its various 
fragments, focusing mainly on the importance of leisure spaces in urban areas, for 
the promotion of a better quality of life for the Bairro Aeroporto.  
Keywords: Urbanism; Linear Park; Recreation; Drain Canal. 
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1.0.  INTRODUÇÃO 

 

 A proposta deste trabalho é a implantação de um Parque Linear no entorno do 

Canal Beira Mar, situado no Bairro Aeroporto na cidade de Aracaju, com o intuito de 

transforma-lo em instrumento de desfragmentação da população do Bairro. 

Interligando os vários conjuntos habitacionais por onde o canal passa e oferecendo 

à população um espaço multifuncional com áreas de lazer, recreação, convívio, 

práticas esportivas, artísticas e de contemplação, uma vez que o processo de 

metropolização acabou criando no local, moradias carentes destes espaços. Isto 

tudo sem esquecer o escoamento efetivo e eficaz da drenagem, finalidade para a 

qual o canal foi construído, procurando respeitar os diversos ecossistemas, 

promovendo a biodiversidade e servindo também como medida de prevenção e 

remediação da área hoje degradada e com convívio entre os moradores 

praticamente inexistente. 

 Experiências semelhantes, já implantadas e testadas no Brasil e no exterior, 

tomadas aqui como exemplo, guiam este trabalho, indicando que a implantação de 

um Parque Linear no Canal Beira Mar, servirá também como ferramenta de 

aproximação entre a população e entre esta e o espaço físico, fazendo com que o 

espaço urbano seja um elo de ligação e não de segregação.     

                                         (...) Nas sociedades capitalistas do Terceiro Mundo, o espaço urbano tem-se 
constituído de forma bastante fragmentada, formando guetos ou, mesmo, outras 
áreas onde a articulação é dificultada por desejo de grupos ou pela inexistência de 
infra-estrutura. Essas últimas são áreas pobres, deprimidas, ocupadas por uma 
população de baixa renda, em que as condições de sobrevivência são péssimas; 
são reflexos da pobreza rural que se transfere para a cidade. Por outro lado, os 
condomínios fechados (horizontais ou verticais) que abrigam classes sociais mais 
abastadas, com excelentes condições de infra-estrutura, tentam isolar-se do restante 
da cidade, temendo agressões e violência. São os prisioneiros do capital. (FRANÇA, 

1999, p.29). 

  

 No caso do bairro Aeroporto em Aracaju, a fragmentação deve-se à 

combinação dos fatores descritos acima, uma vez que existem no bairro, várias 

tipologias habitacionais e comerciais consolidadas: conjuntos habitacionais para a 

população de média e de alta rendas, loteamentos, comunidades, condomínios 

fechados, escolas, clube, comércio, igrejas e poucas praças. Em todo o bairro a 

segregação tem aumentado, uma vez que os moradores dos condomínios fechados 

buscando se sentirem seguros, não “reparam” no que se passa por traz dos seus 

muros, não se dando conta que os problemas sociais e de saúde pública que 

afligem à população fora dos muros, trarão consequências para eles também. O 
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Parque Linear é também instrumento de Saúde Pública, pois além de promover 

exercícios físicos, faz com que a utilização da área pelos moradores e transeuntes, 

traga junto a manutenção e cuidados necessários para o seu uso e conservação, 

evitando o acumulo de sujeira.  Esta situação é hoje muito comum no local, 

alastrando mau cheiro e atraindo roedores e mosquitos, trazendo junto doenças, 

muitas vezes endêmicas.  

 Enfim a “linearidade”, no sentido de ligação linear, é o início da movimentação 

necessária para a verdadeira integração nos diversos contextos aqui descritos e 

caberá a este trabalho o levantamento do histórico e das necessidades da 

população a ser impactada, para que se atinja a tão esperada integração, inclusão e 

revitalização, caminho a ser percorrido nas próximas páginas.    

 Ao longo do bairro Aeroporto, temos a presença o canal Beira Mar que divide o 

bairro no eixo nordeste/sudoeste, o canal se encontra degradado, acumulando 

sujeira e entulho e tanto nele quanto em todo o bairro ocorrem obras esporádicas de 

esgoto e drenagem que apenas servem de paliativos, pois não têm continuidade e 

muitas vezes nem mesmo o trecho, objeto da obra, é concluído, causando muitos 

danos ao espaço público. 

 Enxergando neste equipamento um grande potencial para um parque linear 

que poderá resolver a carência de áreas verdes e de lazer do bairro, assim como 

revitalizar e preservar o próprio canal, além de unificar os vários conjuntos existentes 

ao longo do mesmo, nasce a ideia deste projeto. Desta forma, o presente trabalho 

tem como objetivo elaborar um projeto de parque linear para o bairro Aeroporto, 

especificamente nas imediações do Canal Beira Mar. 

  Como objetivos específicos, considera-se entender o funcionamento de um 

parque linear e sua utilidade como mecanismo de lazer; compreender a formação e 

desenvolvimento do bairro Aeroporto; analisar o canal Beira Mar, a drenagem do 

bairro, a malha viária e questões de mobilidade urbana; pesquisar sobre o 

paisagismo e mobiliário adequados para o parque linear neste contexto e vislumbrar 

as alterações no modo de vida das populações que vivem no entorno do canal. 

 A metodologia utilizada partiu da delimitação do tema, em seguida foi feita uma 

pesquisa de referenciais teóricos selecionando estudos de caso e referências 

bibliográficas, além da consulta da legislação, PDDU e dados do IBGE. Foram 

realizadas visitas ao local e contatos com moradores. Após esta fundamentação, 
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problematizou-se a área a partir dos dados encontrados e foi elaborado um conjunto 

de estratégias para a implantação do parque linear. 

 O trabalho será dividido em cinco capítulos. 

 No capítulo 1: Introdução, é feita uma breve explanação da situação atual do 

Canal Beira Mar e do Bairro Aeroporto justificando a necessidade de implantação do 

parque linear ao longo do canal.  

 No Segundo capitulo de título Parque Linear, busca-se entender e conceituar 

parques lineares, sua relação com o lazer, com a revitalização ambiental. Neste 

capitulo também são apresentados projetos referenciais que guiam esta proposta. 

 No terceiro capitulo: Estudo da área de intervenção, onde é estudada a área de 

intervenção, seu histórico e o diagnóstico geral do Bairro Aeroporto.  

 O quarto capítulo, trará a problemática urbana, mostrando o quão disperso é o 

Bairro e demonstrando a insuficiência de equipamentos urbanos e áreas de lazer 

principalmente ao redor do canal Beira Mar.  . 

 No quinto e último capitulo é apresentado o Parque linear do canal Beira Mar. 

Com seu partido e diretrizes para o projeto proposto. 

 Por fim, as considerações finais são apresentadas. 
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2.0. PARQUE LINEARES 

 

2.1. Conceito 

 

 Segundo Friedrich (2007) parques lineares são áreas multifuncionais e 

contínuas com configuração linear, situadas em meio urbano com propósitos 

recreacionais, culturais, ecológicos e estéticos. Geralmente acompanham o percurso 

de rios e cursos d’água, utilizados como um programa de recuperação ambiental, 

mas também há parques lineares criados como rotas cênicas ou históricas, ao longo 

de estradas e ferrovias abandonadas, como também parques voltados ao uso 

recreativo na orla marítima. 

 A drenagem é uma das principais funções do parque linear, tendo em vista que 

este garante a permeabilidade do solo ao longo dos cursos d’água, precavendo 

inundações e sendo uma alternativa à canalização, onde o curso d’água é tampado 

e o solo impermeabilizado. Serve também para manutenção e recuperação 

ambiental e de recursos hídricos, proporcionando vários aspectos positivos para  o 

seu entorno, como por exemplo a capacidade de unir os elementos de uma 

paisagem, associando usos sociais e funcionais, além de resgatar as características 

ambientais, econômicas, sociais e facilitar a mobilidade desta região (FRIEDRICH, 

2007). 

 Os cinco princípios do parque linear, definidos por Ahen (1995), são: 

configuração espacial essencialmente linear, diferenciando-o de outros elementos 

da paisagem; capacidade de união de elementos da paisagem, dando sinergia ao 

sistema; multifuncionalidade, pois associa usos espaciais e funcionais às 

necessidades ecológicas, culturais, sociais e estéticas; sustentabilidade; estratégias 

espaciais, que integram sistemas lineares com outras áreas não lineares. 

 Lilttle (1990), classifica parques lineares em cinco categorias gerais; como 

parte de um programa de recuperação ambiental, geralmente ao longo de cursos 

d’água; como espaços recreativos, geralmente ao longo de corredores naturais de 

longa distância; como corredores naturais ecologicamente significantes, que 

possibilita migração de espécies, estudo da natureza e caminhadas; como rotas 

cênicas ou históricas, ao longo de estradas, rodovias, rios e lagos; como redes de 

parques, baseada em formas naturais como vales ou pela união de parques lineares 

com outros espaços abertos. 
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2.2. Referências 

 

 Como referenciais para o projeto proposto, foram pesquisados parques 

urbanos e parques lineares com usos recreativos e ecológicos, três parques foram 

selecionados para servirem de referências para a proposta desenvolvida. 

 Um parque a nível regional, na própria Aracaju, com usos recreacionais e 

ecológicos. Servindo como experiência de usos, em um parque, na cidade escolhida 

para a intervenção. 

   Outro, a nível nacional, em São Paulo, onde foi implantado um parque no lugar 

de uma antiga casa de detenção. Escolhido por possuir características semelhantes 

com a proposta desenvolvida, com um setor esportivo de conformação linear, com 

limites de fundo de residências e um córrego passando no meio do parque. 

 Por último um parque linear a nível internacional em Seul, na Coreia do Sul. 

Onde o parque acompanha um rio que foi descanalizado e passou por um processo 

de revitalização. 

 

2.2.1. Parque Augusto Franco, Aracaju - Se. 

 

 Mais conhecido como parque da sementeira, o parque foi criado durante o 

governo de Augusto Franco, daí o nome oficial do parque, já o nome popularmente 

conhecido se deu graças a uma sementeira de cocos, da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa) instalada no local para pesquisa e depois 

transformado em parque pela prefeitura de Aracaju.  

 Localizado no bairro Jardins, zona nobre da cidade, com 396.019m², o parque 

possui quadra poliesportiva, campo de futebol, espaço com aparelhos para 

exercícios físicos, pista para caminhada, pista para patinação, espaço com 

aparelhos adaptados para deficientes físicos, playgrounds, quiosques para 

piqueniques, banheiros e um lago com pedalinhos. No parque, estão a sede da 

guarda municipal de Aracaju e o planetário da casa de ciências e Tecnologia de 

Aracaju (CCTECA),  construído em aço e fibra de vidro, com uma cúpula  de 6m de 

diâmetro, a sala possui 31 confortáveis assentos em ângulos de 20º e 30º, para que 

os visitantes possam admirar em 3D, as imagens de planetas, constelações galáxias 

e nebulosas, é possível também ter-se aulas práticas de física e astronomia com 

experiências em tempo real, além de se poder desfrutar de uma vasta área verde 
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com mais de 112 espécies de árvores frutíferas, exóticas e da Mata Atlântica, com 

uma área para plantas medicinais, onde funciona a farmácia VIVA, que comercializa 

produtos naturais com finalidades terapêuticas,  pode-se também apreciar aves 

raras como pica-pau, arara pequenina, joão-de-barro, canário, gavião, coruja, 

rolinha-do-pará e outras. (SITE: Prefeitura Municipal de Aracaju). (Imagens 01 e 02). 

 

Imagem 01 : Parque Augusto Franco Imagem 02 : Parque Augusto Franco 

 

 

 

Fonte: Site da Prefeitura de Aracaju 16/01/2017 Fonte: (Lizia Martins) 

   

 A experiência bem sucedida do Parque Augusto Franco, serviu como base 

para esta proposta por ter sido desde a sua implantação, bem aceita pelos 

moradores de Aracaju e ideias como um local para plantação de ervas com 

finalidades terapêuticas, local para encontros de moradores bem como a criação de 

áreas para esportes, ciclismos e caminhadas, forram importadas deste Parque. 

 

2.2.2. Parque da Juventude, São Paulo-SP 

 

O parque da juventude de São Paulo é um projeto do escritório Aflalo e 

Gasperine Arquitetos, com o projeto paisagístico de Rosa Grena Kliass e José Luiz 

Brenna. O parque está localizado na área do antiga Casa de Detenção de São 

Paulo, o Carandiru, ocupando cerca de 60% do antigo complexo penitenciário, 

sendo o restante ocupado pela Penitenciaria Feminina de São Paulo. 

A área total do parque é de 240km², dividida em três setores com tratamento 

diferenciado: Parque Esportivo; Parque Central; Parque Institucional (imagem 03). O 

Projeto transformou um lugar que foi palco de uma tragédia em uma grande área de 

lazer na Zona Norte de São Paulo, com biblioteca, escola técnica, quadras, espaços 
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abertos, paisagismo e mobiliário urbano. Em questões de mobilidade urbana o 

parque conta com vias de acessos e uma estação de metrô que dá acesso a região 

metropolitana. (CALLIARI, 2007). 

 

Imagem 03 - Setorização do Parque da Juventude 

 

Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/14.162/5213, adaptado pelo autor. 

 

 O Parque Esportivo (Imagem 04), com formato linear e 366 metros de 

comprimento, foi o primeiro a ser finalizado, no ano de 2006. Localizado entre os 

muros do presidio feminino e os de residências vizinhas, ligando a Av.Zack Narchi 

com o parque central. Sendo bastante utilizado mesmo durante a noite, o programa 

conta com pista de skate, quadras de futebol, tênis, vôlei e de basquete, ao longo de 

todo o percurso do parque. (CALLIARI, 2007) 

 

Imagem 04 – Parque Esportivo (Parque da Juventude) 

 

Fonte: https://maps.google.com.br 
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 Entre o parque esportivo e o parque central há uma área de apoio com 

lanchonete, vestiário e banheiros, integrados por uma marquise. No parque também 

existe uma porção preservada de mata atlântica, além do arborísmo presente ao 

longo das pistas de caminhada. 

 No parque central, finalizado em 2006, está a maior concentração de 

vegetação arbórea, possui percursos dentro do Bosque das Tulipas, onde ficam as 

pérgolas remanescentes do Carandiru, sendo possível subir nas antigas áreas de 

vigília dos guardas, no nível das copas das árvores. (Imagem 05) Há grandes 

espaços abertos, com uma pista para ciclistas e caminhadas e áreas com longos 

gramados, acima do nível da pista. No parque é possível atividades ao ar livre como 

passeios, caminhadas, exercícios e piqueniques. (Imagem 06). 

 

Imagem 05 – Muro do Carandiru 

 

Fonte: https://maps.google.com.br 

 

Imagem 06 - Parque Central (Parque da Juventude) 

 

Fonte: https://maps.google.com.br 
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 O Córrego Carandiru (Imagem 07) divide o parque central e o parque 

institucional, que são ligados por uma ponte de madeira (Imagem 08). Infelizmente o 

parque não segue pelo canal até o rio Tietê, gerando áreas abandonadas entre o 

Parque e o rio Tietê, que, conforme demonstrado na Imagem 09 viram destino de 

lixo e entulho. 

Imagem 07 – Córrego do Carandiru 

 
Fonte: https: // maps.google.com.br 

 
  

Imagem 08 – Ponte sobre o Córrego Carandiru 

 
Fonte: https: // maps.google.com.br 

 

 

Imagem 09 – Acúmulo de Entulho e Lixo entre o Parque e o Rio Tietê 
 

 

Fonte: https: // maps.google.com.br 

https://maps.google.com.br/
https://maps.google.com.br/
https://maps.google.com.br/
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  Em 2007 o último parque foi finalizado, o parque institucional (Imagem 10) 

que é marcado por dois blocos remanescentes do Carandiru, os pavilhões 4 e 7, 

onde hoje funcionam a Escola Técnica de Artes, o Centro de Inclusão Digital, Centro 

Paula Souza e o Centro Cultural, que são ligados à estação de metrô do Carandiru. 

No lugar dos outros dois pavilhões, foi construída a Biblioteca de São Paulo e um 

Centro de Exposições, ligados à Escola Técnica por caminhos cobertos. 

 
Imagem 10 – Parque Institucional (Parque da Juventude) 

 

Fonte: https://maps.google.com.br 

 
 

 Entre os pavilhões remanescentes e a biblioteca existe uma grande explanada 

(Imagem 11) com acesso a Av. Cruzeiro do Sul, nela surge o eixo que liga os três 

setores do parque. Grandes espaços abertos são usados para shows e eventos 

culturais, que ocorrem constantemente graças à administração do parque (Imagem 

12). Antes de chegar ao parque central, há um parque infantil e equipamentos para 

ginastica.  

 O Parque da Juventude em São Paulo, foi escolhido como exemplo por ser 

uma experiência que transformou completamente o lugar onde foi implantado e por 

possuir algumas caraterísticas que o aproxima do local do Canal Beira Mar, a 

exemplo dos muros de parte do Carandiru, voltados para o Parque, o mesmo 

ocorrendo com os muros de algumas das casas que margeiam o Canal. Há também 

um córrego passando no meio do Parque. A linearidade em parte do projeto e a 

setorização entre os diversos Parques com a diversificação das atividades em cada 

setor também serviram de inspiração para esta proposta. 
 

https://maps.google.com.br/
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Imagem 11 – Explanada do Parque Institucional (Parque da Juventude) 

 

Fonte: https://maps.google.com.br 
 

Imagem 12 – Show no Parque da Juventude 

 

  Fonte: https://maps.google.com.br  

 

 

2.2.3. Parque Linear no Rio Cheonggyecheon , Seul - Coreia do Sul 

 

 O Rio Cheonggyecheon foi canalizado durante a década de 50, para a 

construção de uma grande via pública (Imagem13), com uma largura que variava de 

50m a 90m por 6km, no centro da cidade Seul. Entre 1967 e 1976 (Imagem14), foi 

construída a via expressa elevada Cheonggyecheon. 

 

 

 

https://maps.google.com.br/
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 Imagem 13 – Via sobre o Rio Canalizado 

 

Fonte: Cidade Especial de Seul (2003). 

 
 

Imagem 14 – Via Expressa Elevada Cheonggyecheon 

 

Fonte: Cidade Especial de Seul (2003). 

  

 Desde 1990, a ideia de demolir a via e restaurar o rio como um córrego aberto 

e área de recreação já existia, mas somente em 2001 que essa ideia ganhou força. 

Esta foi a plataforma que embasou a campanha do prefeito Myung-Bak, que logo ao 

assumir o cargo deu inicio as obras, que foram finalizadas em 2005 com o custo, 

segundo a wikipedia, de 281 milhões de dólares. O projeto esteve sobre a direção 

do vice-prefeito Yun-Jae Yang, um urbanista e paisagista. Foi realizado um concurso 
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e então selecionados dois consórcios de engenharia, responsáveis pelo projeto. 

(Imagem 15). 

 

Imagem 15 - Renaturalização do Cheonggyecheon 

 

Fonte: Blog cincoanosdearquitetura 
 

 Demolidas as vias elevadas e não elevadas que encobriam o rio, o córrego 

ficou mais largo, para suportar as já conhecidas cheias, foram construídas 22 

pontes, incluída ai a antiga ponte cerimonial. (Imagem 16). 

 

Imagem16 - Representação Técnica da Situação CheongGyeCheon 

 

Fonte: Conen Infra-estrutura urbana foto:Thaís Peva Costa 
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 O investimento foi além, incluiu instalações de artes públicas, caminhos ao lado 

do rio para pedestres e corredores, a flora foi diversificada.  A restauração passou a 

ser parte integral de um plano que previa quatro grandes cruzamentos do córrego, 

cada um enfatizando funções diferentes: de leste a oeste, há o eixo cívico, o eixo de 

mídia, o eixo verde e o eixo criativo. Foi construído também um centro comunitário e 

não apenas as vias para pedestres foram reconfiguradas, as vias para veículos 

também. Tudo isso foi de muita importância para os números pequenos negócios ao 

lado do Cheonggyecheon. (imagem 17). 

 

 

Imagem 17 – Parque Linear do Rio Cheonggyecheon 

 

Fonte: Cidade Especial de Seul (2003). 

 

 Segundo ROWE (2013) o medo de um tráfego insuportável mostrou-se 

infundado e nada melhor para descrever a situação que o ditado: “o tráfego tende a 

preencher as faixas que lhes são dadas, nada mais nem menos. O resultado foi 

definitivamente positivo, (Imagem 18), a opinião pública mostrou-se satisfeita, 

mostrando que a qualidade ambiental da cidade melhorou, além de ter criado um 

novo estilo de vida com oportunidades de encontro, com a vida noturna renovada 

ocasionando também um efeito benéfico ao clima, pois houve uma significante 

diminuição da ilha de calor na cidade. Fatos que motivaram a escolha desta 

experiência como referencia para este trabalho. 
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Imagem 18 – Cheonggyecheon após Revitalização 

 

Fonte: https://maps.google.com.br 

   

 Segundo Costa (2015), como efeito negativo aparece a valorização excessiva 

das propriedades no local, criando obstáculo para novos negócios, a redução da 

preservação histórica, ambientalmente falando, mudou-se de um sistema de 

tratamento de esgoto integral para um sistema separado, mas isso pode ser 

revertido. De uma maneira geral o resultado mostrou-se absolutamente positivo, 

proporcionando ao cidadão uma melhora significativa da qualidade de vida. E pensar 

que tudo começou com uma conversa informal entre dois professores que sofriam 

com o trânsito intenso no viaduto que se superpunha ao leito do rio e não resolvia o 

problema da mobilidade, desta conversa, foi-se idealizando o projeto de revitalização 

da área e da ocupação das margens do rio, trazendo ao rio sua condição natural do 

passado. (COSTA, 2015) . 

 A escolha do Parque Linear no Rio Cheonggyecheon, em Seul, foi feita 

baseada em vários fatores: a linearidade, a renaturalização e a revitalização do rio 

foram fatores determinantes para a escolha, no entanto o resultado final alcançado e 

comprovado foi sem duvida o fator predominante. 
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3.0. ESTUDO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

 

 Este capitulo tem como objetivo apresentar a região escolhida para o projeto, 

para isto, será relatada a história da criação de Aracaju e em seguida a ocupação da 

zona sul, fazendo um paralelo destas ocupações, mostrando o quanto da história de 

Aracaju está enraizada na ocupação da zona sul, especificamente no bairro 

Aeroporto. Será apresentado um breve histórico de como ocorreu o processo de 

ocupação da zona de expansão e do bairro Aeroporto, em seguida sua localização e 

imediações, assim como os seus modais, equipamentos urbanos, uso e ocupação 

do solo e dados sobre a população com estatísticas do bairro, dando um diagnóstico 

geral do bairro Aeroporto. 

 

3.1. Histórico 

 

 Sergipe é o menor estado do Brasil com 21.910 km² e uma população de um 

pouco mais que dois milhões de habitantes, segundo o censo de 2010. O estado, foi 

separado do estado da Bahia em 1820, por um decreto de Dom João VI, porém o 

desmembramento só ocorreu com independência do Brasil em 1822. 

 A primeira capital de Sergipe foi São Cristóvão, que ao contrário da maioria das 

outras capitais do nordeste, ficava distante do litoral, o que dificultava o transporte 

portuário, por conta disto a capital foi transferida no ano de 1855 pelo presidente da 

província, Inácio Joaquim Barbosa, que elevou o então povoado de Santo Antônio 

de Aracaju, uma colônia de pescadores, à categoria de cidade e transferiu a capital 

de Sergipe para a nova cidade de Aracaju. (Imagem 19). 

Imagem 19 – Localização de Sergipe e de Aracaju 

 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Sergipe_Municip_Aracaju.svg 
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 Aracaju foi de um pequeno povoado de pescadores à capital de Sergipe. É 

uma das primeiras cidades planejadas do Brasil, projetada a pedido de Inácio 

Barbosa, pelo engenheiro Sebastião José Basílio Pirro e construída pelo engenheiro 

Pereira da Silva, Aracaju teve sua ocupação territorial obedecendo a um traçado em 

forma de “tabuleiro de xadrez”, com trinta e duas quadras de 110x100m (Imagem 

20) cada, com as ruas em direção ao rio Sergipe e com a praça Olímpio Campos no 

centro. A implantação da cidade foi dificultada devido à sua proximidade com o mar 

e por estar situada em área pantanosa com lagos e mangues, banhada pelos Rios: 

Sergipe, Vaza Barris, Rio do Sal, Poxim e Pitanga, foi construída em terrenos 

alagadiços, tendo ruas e casas sobre mangues aterrados. 

   
  (...) Aracaju desde o princípio ocupou áreas de interesse ecológico e ambiental e ao 

obedecer o traçado prévio, deu início a sua singular configuração urbana 
fragmentada e homogênea, em meio a um processo histórico, sem grandes 
resistências, de segregação e espoliação urbana da população na periferia da 
cidade. (SOUZA, 2005, p.44 ) 

 
 

Imagem 20 – Quadras de Pirro 

 

Fonte: http://blograngel-sertao.blogspot.com.br 

 

 Segundo Carvalho (2013), o projeto de Pirro acaba por criar uma exclusão 

sócio-econômica, pois para se ter direito a morar nos limites do conhecido 

“Quadrado de Pirro”, era necessário obedecer a algumas regras trazidas pelo 

“código de postura”, (Resolução 458, de 3 de setembro de 1856), que iam do modo 

de se edificar ao modo de se vestir e se portar, havendo uma exclusão automática 

das classes menos favorecidas. A cidade “planejada” tem seu marco inicial no bairro 

Centro enquanto na Colina de Santo Antônio ocorreu uma ocupação de forma 
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espontânea pela população mais pobre (CHOU, 2005; FRANÇA, 2005). Vindo a ser 

“o código de posturas” o primeiro instrumento legislativo de Aracaju.  

 

(...) Logo, pode-se concluir que o desenho das quadras constituiu-se muito mais como 

limiar de separação entre as classes dominantes e a população nativa paupérrima, do que 

como real planejamento de cidade (CARVALHO,2013,p. 55). 

 

 Aracaju começa a tomar forma de cidade grande no início do século XX, com 

diversas obras de infraestrutura e com a chegada de industrias, passa a atrair a 

população dos municípios e estados vizinhos. 

 

(...)A primeira metade do século XX foi marcada por importantes transformações de 

equipamentos urbanos que atraíram um contingente migratório, resultando no aumento da 

população urbana. Em 1908 foram implantadas agua encanada e bonde a tração animal; 

1913 energia elétrica; 1914 serviços de esgoto; 1919 rede de telefonia e 1926 bondes 

elétricos, o que permitiu uma maior mobilidade urbana e consequente expansão da malha 

urbana e surgimento de novos bairros (Santo Antônio, 18 do Forte e Aribé, atual Siqueira 

Campos). (CAMPOS,2006 apud CARVALHO,2013,p.56). 

   

 Entre os anos de 1908 a 1930, Aracaju teve um intenso crescimento e 

definição dos eixos principais de expansão da cidade. Até o final dos anos 1950 a 

população cresceu sem, no entanto, alterar sua configuração, que continuava a 

obedecer ao traçado de Pirro. O centro foi ocupado pela classe média, a população 

mais pobre nas periferias em direção oeste e ao norte da cidade e a burguesia se 

instalou nos arredores do centro, em direção ao sul. (SOUZA, 2005). 

 O crescimento em direção ao sul foi ocasionado pela abertura de vias como: 

Rua da Aurora – Atual Ivo do Prado, Rua João Pessoa e Itabaianinha. A construção 

da ponte do Rio Poxim (1940), aproxima o centro das praias e a pavimentação de 17 

quilômetros em direção ao litoral Sul (1956) e incentivou a construção do novo 

Aeroporto, uma vez que o aeroporto existente na época, na zona oeste, não 

comportava aviões maiores. Assim, inaugurou-se em 1952 o Aeroporto Santa Maria, 

dando origem ao Bairro Aeroporto, localizado próximo a região que futuramente 

daria origem a Zona de Expansão Urbana (ZEU) (CARVALHO, 2013). 

 Ainda em 1952, logo após a inauguração do aeroporto, começa a ocupação 

espontânea, hoje comunidade Recanto da Paz, inicialmente, apenas 10 barracos 

ocupavam o local, hoje a comunidade abriga mais de 700 famílias, segundo o IBGE 

(2010). O Recanto da Paz tem em média 3,4 moradores por domicílio. (DINIZ, 2015) 
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 Em 1960 a sede regional da Petrobrás de Produção é transferida de Maceió 

para Aracaju, e o terminal de processamento e embarque de óleo é instalado a 3km 

da foz do rio Sergipe em 1964 e o conservadorismo dá lugar ao patrimonialismo 

urbano, que apoiado pelo estado, expande a malha urbana sem preocupação com a 

sua continuidade e sem compromisso com os setores mais pobres, colaborando 

com o traçado urbano atual da cidade, fragmentado, oneroso e predatório. (SOUZA, 

2005). 

 Segundo França, a ocupação do bairro Aeroporto, deu-se de maneira 

desordenada, pois a região que antes era rural, foi substituída pela construção 

dispersa de empreendimentos habitacionais, causando confrontos sócio-ambientais, 

como por exemplo a ausência de uma rede de macro-drenagem eficiente, 

extremamente importante devido às condições ambientais da região. (FRANÇA, 

2012), O bairro Aeroporto foi ocupado sem nenhuma preocupação com infra-

estrutura, a população sofre até hoje com a falta de políticas públicas para 

investimentos em infra-estrutura e saneamento no local. 

 Os anos compreendidos entre 1979 e 1990, foram anos marcados pelo 

crescimento da produção habitacional em Aracaju, beneficiadas pelo Sistema 

Financeiro da Habitação, sem nenhuma preocupação com a continuidade da malha 

urbana e sem a implantação de infra-estrutura necessária, vários conjuntos 

habitacionais são construídos. Neste cenário (1980) é que os conjuntos Santa 

Tereza e Beira Mar I e II, são construídos, o Santa Tereza pela COHAB/SE com 554 

unidades habitacionais, o Beira Mar I e II pelo INOCOOP com 240 unidades 

habitacionais (Diniz, 2015). Ainda no ano de 1980, em que os conjuntos foram 

inaugurados, vias de acesso ao bairro foram abertas como extensão da via beira 

mar e a rodovia dos naufrágos também foi executada. Essas obras ajudaram a 

consolidar ainda mais o bairro Aeroporto. (CARVALHO, 2013). 

 A partir de 2003, inicia-se a construção de condomínios fechados no bairro 

Aeroporto. O primeiro a ser inaugurado é o condomínio Caminho das Árvores, nos 

anos 2005 e 2006, são inaugurados o Condomínio Vinã Del Mar na Av. Júlio César 

Leite e o Condomínio Via Mares no Aeroporto. Em 2008, inaugura-se o Parque 

Marine na Av. Melício Machado. O mais recente dos condomínios é o Portal da 

Cidade, localizado em frente ao aeroporto. (DINIZ, 2015).  

 Em 2011 é iniciada a construção do Canal Beira Mar, como um projeto de 

macro-drenagem para o bairro Aeroporto e Zona de Expansão Urbana (ZEU), uma 
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vez que a área não possuía nenhum tipo de drenagem e as enchentes eram 

recorrentes. Com sua construção interrompida várias vezes e com várias licitações 

feitas, o Canal Beira Mar continua sendo o maior problema de saneamento na 

região, a necessidade de indenizações de áreas ainda não resolvidas impedem o 

prosseguimento das obras. Porém, nova licitação foi feita e a construtora vencedora 

do certame licitatório, assinou a Ordem de Serviço dia 16 de fevereiro de 2018, com 

prazo estimado para execução de 365 dias, com recursos advindos do Convénio 

n°.147/2011 SEPLOG/EMURB e Contrato de Repasse n°.0351038-50/2011 – 

MC/CAIXA/PMA-PACII), obra orçada em cerca de R$10.000,00 para Execução de 

Obra para Complementação da Construção do Canal Beira Mar, nos bairros 

Aeroporto e Atalaia. 

 

(...)Uma das obras mais importantes que compreende as Zonas Sul e de Expansão acaba 

de ser retomada e vai proporcionar melhoramentos significativos na macrodrenagem da 

capital. Trata-se da obra do canal Beira Mar, encontrada com problemas no projeto das 

bacias de amortecimentos pluviais, mas que através de estudos de impactos ambientais, 

ajustes no projeto executivo, foi feita uma nova licitação e a empresa vencedora já está no 

canteiro executando os serviços de criação da lagoa de vazão.(Site da Prefeitura 

Municipal de Aracaju). 

(...) a obra vai complementar o canal Beira Mar, criando duas bacias de amortização: uma 

nas proximidades do residencial Beira Mar e a outra já próximo à avenida Melício 

Machado. (...) A complementação do canal envolve um ousado projeto que vai finalizar a 

parte do canal que interliga a um canal natural, passa pela avenida Júlio Cesar Leite, cria 

uma nova interligação já na avenida Hildete Falcão e finalmente deságua na Maré do 

Apicum..(Site da Prefeitura Municipal de Aracaju). 

    

3.2. Diagnóstico Geral do Bairro Aeroporto 

 

 O bairro Aeroporto encontra-se na zona sul da cidade de Aracaju. No plano 

diretor de desenvolvimento urbano de Aracaju (PDDU), o bairro é descrito como uma 

zona de adensamento básico, aquela que possui um potencial de urbanização, mas 

com um déficit de infraestrutura.  

 De acordo com a lei Nº 873/82 de 01 de outubro de 1982, aprovando nova 

delimitação para os bairros de Aracaju, o bairro Aeroporto passa a ter a seguinte 

delimitação: “Toda a área situada dentro do seguinte limite: - Trecho da Faixa de 

Servidão do Oleoduto iniciando na Rodovia dos Náufragos até o Canal Santa Maria; 

- Trecho do Canal Santa Maria iniciando na Faixa de Servidão do Oleoduto até a Av. 
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Contorno Sul; - Trecho da Av. Contorno Sul iniciando no Canal Santa Maria até a rua 

José Rodrigues; - Trecho da rua José Rodrigues iniciando na Av. contorno Sul até a 

linha imaginária prolongamento da Av. Melício Machado; - Linha imaginária 

prolongamento da Av. Melício Machado; - Trecho da Av. Melício Machado iniciado 

no seu prolongamento até a faixa de Servidão do Oleoduto. 

Os bairros circunvizinhos ao bairro Aeroporto são: São Conrado, Farolândia, Atalaia, 

Santa Maria e a Zona de Expansão. Os limites dos bairros estão representados na 

imagem abaixo (Imagem 21). 

 

Imagem 21 – Bairro Aeroporto e seu Entorno 

 

Fonte: GOOGLE EARTH, adaptado pelo autor. 

 

 O bairro Aeroporto foi nomeado graças ao Aeroporto internacional de Aracaju, 

Aeroporto Santa Maria, inaugurado em 1952, grande equipamento urbano do bairro,  

do município e do estado.  

 

(...)Em janeiro de 1958, a bordo de um bimotor Convair (CV) 440 Metropolitan, da Real, o 

então presidente Juscelino Kubitschek, oficializou o início das operações comerciais do 

terminal sergipano. Localizado na zona sul da capital e distante 12 km do centro, é o 

único aeródromo público que recebe voos regulares no estado. 

      Nove anos após a criação do aeroporto, teve início, em 1961, a primeira ampliação da 

pista de pouso e decolagem, passando dos 1,2 mil para 1,5 mil metros de comprimento; e 

o edifício do terminal de passageiros passou de 800 para 1,2 mil m².... Atualmente, as 

obras de ampliação e modernização, previstas inicialmente para serem iniciadas em 



33 
 

dezembro de 2017, aumentarão a capacidade atual do terminal de 2,6 para 4 milhões de 

passageiros por ano.  (Assessoria de Imprensa – Infraero,30/10/2017) 

 

 O Aeroporto ocupa uma área de mais de 5km², mais da metade da área total 

do bairro e está localizado na Av. Senador Júlio César Leite. Diariamente o 

aeroporto além de voos comerciais, realiza operações intensas de helicópteros com 

o intuito de transportar funcionários para as plataformas de petróleo, localizadas no 

litoral de Sergipe. O aeroporto possui também um espaço cultural, um memorial da 

aviação civil e um centro de pesquisas de textos, documentos, reproduções em 

grandes formatos, utilizado também como apoio ao bairro, com sorveteria, cafés, 

livraria, lanchonetes e restaurante, além de lojas de souvenires e artesanato, 

correios, empresas de turismo e locadoras de veículos, disponibiliza também caixas 

eletrônicos e posto da policia federal. (Imagem 22) 

 

Imagem 22 – Aeroporto Santa Maria 

 

Fonte: INFRAERO, 30/10/2017 

  

  A maior parte do bairro é de uso residencial, com comércios concentrados nas 

avenidas Melício Machado e Senador Júlio Cesar Leite, como também na Rua Fabio 

José Cardoso Ramos. Há também comércio, dentro dos conjuntos, assim como 

escolas e igrejas, que buscam sociabilizar os moradores trazendo-os para viver a 

comunidade e não apenas na comunidade. Existem no bairro também: 

supermercados, escolas públicas e privadas, creches públicas e privadas, igrejas 

católicas e evangélicas, templos, academias, bancos, bares, restaurantes, posto de 
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saúde, locadoras, distribuidora de alimentos, pets, açougue, lanchonetes, 

academias, lojas de materiais de construção, salões de beleza, lava jatos, bistrôs e 

bodegas, além do aeroporto.  As Imagens de números 23 a 27, mostram parte do 

comércio e serviços oferecidos no bairro. 

  

Imagem 23 - Capela Santa Tereza D´Avila Imagem 24 - Igreja do evangelho quadrangular 

  

Fonte: https://maps.google.com.br Fonte: https://maps.google.com.br 

 

Imagem 25 – Colégio Celebridades Imagem 26 – Carvalho Mat. de Const. 

  

Fonte: https://maps.google.com.br Fonte: https://maps.google.com.br 

 

Há alguns condomínios fechados no bairro, com muros longos que aumentam a 

fragmentação do mesmo, segregam e dão sensação de insegurança (Imagem 27). 

 

 

 

 

 

https://maps.google.com.br/
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Imagem 27 – Condomínio Fechado no Bairro Aeroporto 

 

 Fonte: https://maps.google.com.br 

 

 As principais avenidas de acesso ao bairro são as Av. Senador Júlio César 

Leite, Av. Mélico Machado, a Av. Silvério Leite Fontes e a Rota de Fuga.  As 

avenidas contornam o aeroporto e a malha urbana do bairro (Imagem 28). 

 

Imagem 28 – Principais Acessos 

 

Fonte: GOOGLE EARTH, adaptado pelo autor. 

 

 Na Divisa do bairro Aeroporto com a Atalaia e a zona de expansão está a 

Avenida Mélico Machado (Imagem 29), tendo o nome mudado no final do bairro 

Aeroporto se tornando a Rodovia do Náufragos, que é uma das entradas da cidade. 

No bairro Aeroporto a avenida possui, pequenos comércios, um grande 
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supermercado, O Hiper Gbarbosa Sul, a Caixa Econômica Federal, o Banese, o 

Clube da Caixa e alguns vazios urbanos. No bairro Atalaia há pequenos comércios, 

um posto de gasolina, uma padaria e algumas residências. Entre a Zona de 

expansão e o Aeroporto está a Tecarmo (PETROBRAS), grande área ocupada pela 

Petrobras. 

 

Imagem 29 – Av. Melicio Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://maps.google.com.br 

  

  

A Av. Senador Júlio Cesar Leite (Imagens 30 e 31), é a avenida onde fica a entrada 

do Aeroporto Internacional de Aracaju – Santa Maria, as calçadas ao redor do 

aeroporto possuem quatro metros de largura e são utilizadas para passeios, 

caminhadas e por ciclistas. Do lado oposto ao aeroporto a avenida possui duas 

escolas em cada extremo, no leste, a Escola Estadual Alceu Amoroso Lima, no 

oeste o Colégio Estadual Santos Dumont.  

 

Imagem 30 – Av. Senador Júlio Cesar Leite 
 

 

Fonte: https://maps.google.com.br 
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Imagem 31 – Av. Senador Júlio Cesar Leite 
 

 

Fonte: https://maps.google.com.br 
 

  

Entre os colégios de Leste a Oeste estão localizados pontos referenciais do bairro 

como uma das principais praças do conjunto Santa Tereza, A Praça das Mães  

(Imagem 32) onde está a Paróquia Santa Tereza D’ávila, o Minimercado Preço Bom 

e a: Associação dos Moradores e Amigos do Conjunto Santa Tereza (AMAST). A 

feira do bairro ocorre no entorno da praça, na rua Gilson Rolemberg ao lado oposto 

da Avenida Senador Júlio Cesar Leite.  

 

Imagem 32 – Praça das Mães 
 

 

Fonte: https://maps.google.com.br 
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 Em frente ao Aeroporto, encontra-se o espaço cultural Reciclaria (Imagem 33), 

que criou um novo atrativo para o bairro. Com a proposta de respeitar o meio 

ambiente e integrar o homem com atividades que estimulam o bem estar e o 

autoconhecimento, oferece cursos gratuitos de reciclagem, ioga, artesanato, 

marcenaria, há também apresentações de grupos musicais e de teatro, também 

existe neste mesmo local, restaurantes com alimentação vegana e vegetariana. 

 

Imagem 33 – Reciclaria Casa de Artes Aracaju 

 

Fonte: catharsis photografy 

 

 

 

A avenida Senador Júlio César Leite é a única entrada para a ocupação Recanto da 

Paz, que não possui outra ligação com o resto do bairro, os limites da ocupação são 

dados pelos muros do Colégio Estadual Santos Dumont e de grandes vazios 

urbanos cercados. (Imagem 34).  
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Imagem 34 – Zoneamento do Bairro 

 

Fonte: GOOGLE EARTH, adaptado pelo autor. 
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 O conjunto Santa Tereza (Imagem 35), o mais antigo do bairro, realizado pelo 

plano de habitações do BNH, foi construído pela COHAB, dotado de três grandes 

praças, é o que mais possui movimento, com a feira do bairro, a Paróquia Santa 

Tereza D’ávila, o posto de saúde, a Escola Estadual Alceu Amoroso Lima, quadras e 

parques infantis. As casas do conjunto possuem calçadas irregulares e as suas ruas 

são pavimentadas e asfaltadas em alguns pontos. 

 

Imagem 35 – Conjunto Santa Tereza 

 

Fonte: https://maps.google.com.br 

 

 Dentro do plano de urbanização do BNH, foram construídos conjunto Beira Mar 

I e II, de maioria residencial, não possuem tantos marcos quanto o conjunto Santa 

Tereza, embora possuam três praças.  

 Na praça Igaratim onde está localizada a associação de moradores do 

conjunto, (nesta praça passa o canal Beira Mar), obras constantes de drenagem são 

iniciadas e não são concluídas, o que fez a praça perder parte do seu potencial por 

causa dos danos causados pelas obras, mesmo sendo rearborizada, as calçadas 

ainda estão bastantes danificadas, com restos de obras e tocos de árvores 

acumulando entulho. 

 Na divisa do conjunto com a zona de expansão, está a Praça do Beiras, a mais 

bem conservada do bairro, embora também sofra com problemas de manutenção, 

mas possui quadras, uma pista de skate, é bem arborizada, com mobiliário urbano e 

iluminação. Apesar da falta de manutenção o conjunto ainda possui áreas de lazer e 

áreas verdes, o que não ocorre na maioria dos outros conjuntos localizados na 
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região. As Imagens 36 e 37 evidenciam a retirada de árvores no local, sem nenhuma 

preocupação na reposição das mesmas. 

 

Imagem 36– Praça Iguaratim 2011 

 

Fonte: https://maps.google.com.br 

 

Imagem 37 – Praça Iguaratim 2015 

 

Fonte: https://maps.google.com.br 

  

 Sem nenhuma ligação direta com o conjunto Beira Mar está outra área 

residencial composta de diversos loteamentos. A área construída acompanha o 

canal Beira Mar, com a ocupação predominantemente no lado oeste do canal, tendo 

ao lado leste áreas alagadiças e uma lagoa de drenagem. 

 Seguindo o canal Beira Mar do conjunto Beira Mar para o Aeroporto Santa 

Maria, temos os loteamentos Parque dos Bosques, loteamento Planícies dos 

Coqueirais e o condomínio Porto Fellicce. No Parque dos Bosques, loteamento ao 

lado do canal, há uma praça que possui uma ligação clandestina com o conjunto 
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Beira Mar. No terreno baldio atrás do condomínio Porto Fellicce, os pré-moldados 

das obras de saneamento que foram abandonados ao lado do canal criam um muro 

entre o loteamento e o terreno baldio ao lado do canal. O Parque dos Bosques e o 

Planície dos Coqueiros possuem duas praças arborizadas (Imagem 38 e Imagem 

39), com mobiliário e iluminação, e algumas outras que foram feitas de sobras do 

loteamento, que são pequenas, com poucos equipamentos. 

 

Imagem 38 – Praça no Loteamento Parque dos Bosques 

 

Fonte: https://maps.google.com.br 

 

Imagem 39 – Praça no Loteamento Planície dos Coqueirais 

 

Fonte: https://maps.google.com.br 

 

 Na rua Fabio José Cardoso Ramos, rua do hipermercado Gbarbosa sul, por 

onde passa uma linha de ônibus é possível notar maior uso comercial e de serviços, 

como farmácia, oficina, cabelereiro, restaurante, lojas de materiais de construção, 

pet´s, açougue, mercados e bares. Depois da rua vem os loteamentos São Conrado, 
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São João, Santa Tereza, Santa Maria e Portal do Sul. Com ruas longas, pouca 

arborização e calçadas irregulares. Os loteamentos, que dão as costas ao canal 

Beira Mar, possuem em sua maioria uso residencial, com alguns comércios, igrejas 

e escolas.  

 O bairro Aeroporto cresceu ignorando as áreas verdes e de lazer, a maior parte 

do bairro sofre com problemas de infraestrutura, possui calçadas irregulares, ruas 

com remendos e buracos e  principalmente falta de manutenção das áreas públicas, 

com praças em má conservação, com várias guaritas abandonadas, mobiliário e 

calçadas danificados, além das obras de saneamento que apesar de necessárias, 

geram um grande transtorno para o bairro, principalmente porque causam danos a 

espaços públicos que não recebem manutenção. (Imagem 40 e Imagem 41). 

 

Imagem 40 – Situação das Ruas no Residencial 

Portal do Sul 

 

Imagem 41 - Situação das Ruas no Residencial 

Portal do Sul 

  

Fonte: Fürst, Marcel Lima 2018  Fonte: Fürst, Marcel Lima 2018 
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4.0. PROBLEMÁTICA URBANA 

 

 Neste capitulo nos aprofundaremos mais na problemática urbana do bairro 

Aeroporto. Segundo o Jornal da Cidade.Net, edição de 20/10/2014 a Zona de 

Expansão Urbana, detentora de 40% de toda a área de Aracaju é uma das áreas 

mais carentes de recursos públicos da Capital, com a população crescendo cerca de 

15% a cada ano, um quantitativo maior que o do próprio estado de Sergipe, neste 

contexto se localiza o Bairro Aeroporto. Com sua ocupação a partir da inauguração 

do Aeroporto Internacional Santa Maria, feita de maneira desordenada desde então, 

sem nenhuma preocupação com as condições ambientais e sociais, surge o Bairro 

Aeroporto, próximo às praias e ao centro, passando a ser uma área que desperta o 

interesse imobiliário, sem, todavia, haver o investimento em infraestrutura 

necessário. 

 

4.1. Dispersão do Bairro 

 

O Bairro Aeroporto possui sua malha urbana fragmentada, tendo áreas 

edificadas cercadas por vazios urbanos. Este mesmo modelo de urbanização 

dispersa, ocorre também na zona de expansão de Aracaju devido às mesmas 

condicionantes. 

 (...) A expansão da malha urbana na ZEU deveu-se a uma série de 

condicionantes. Primeiro, a ascensão imobiliária da região, devido à proximidade 

com a porção central e a praia. Segundo, a enorme concentração de terras nas 

mãos de poucos proprietários, acentuando a ocupação. Terceiro, os investimentos 

governamentais e as políticas públicas, que beneficiaram a produção imobiliária, 

principalmente a inserção de conjuntos habitacionais do Programa de 

Arrendamento Residencial e projetos voltados para habitação popular. Quarto, a 

realização de obras de infraestrutura viária que facilitaram o acesso, direcionando 

a migração populacional.(FRANÇA, 2012, p.4) 

 

Graves problemas são gerados por esta dispersão, uma vez que os serviços 

e áreas de lazer não são de fácil acesso à todos os moradores do bairro. Caso um 

morador queira chegar a outra área do bairro, fora do seu conjunto, terá que ir por 

caminhos longos ao redor de vazios urbanos, onde as calçadas irregulares são um 

desafio para os pedestres, ou por caminhos irregulares, mesmo estando a poucos 

metros de seu destino. (Imagem 42). 
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Imagem 42 – Caminhos Irregulares 

 

  

 

Fonte: Google Earth 

 

 Outro grande problema é a segregação sócio-espacial, uma vez que os 

serviços e espaços públicos de qualidade estão concentrados nas áreas mais 

abastardas do bairro.  

A ocupação Recanto da Paz, uma das regiões mais antigas do bairro 

Aeroporto, não possui saneamento nem pavimentação, carece de área de lazer e de 

iluminação pública de qualidade. No entanto é de lá, do Recanto da Paz que vem 

uma grande lição, pois os moradores, cansados de esperarem pelo poder público, 

literalmente colocaram a mão na massa e com recursos próprios, (recursos 

financeiros, técnicos, intelectuais e físicos), executaram cerca de 300m de tubulação 

para coletar o esgoto, uma espécie de mutirão foi feito e eles minimizaram os 

transtornos causados pela falta de saneamento no local, embora não tenham 

resolvido o problema, mobilizaram-se e estão cobrando diuturnamente ao poder 

público, providências para resolver os problemas da comunidade. (Imagem 43). 

 

 (...) “é papel de todos – dos setores estatal, privado, comunitário e voluntário, 

bem como do Ministério Público – juntar forças, e não dividir, para assim enfrentar 

as graves questões ambientais urbanas, sobretudo de forma a dar suporte à ação 

dos governos municipais comprometidos com a promoção da reforma urbana.” 

(FERNANDES, 2002, p.249) 
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Imagem 43 – Comunidade Recanto da Paz 

 

 

Fonte: A8 SERGIPE 

 

4.2.  Falta de Áreas de Lazer 

 

O descanso é tão necessário que o próprio Criador ao terminar sua Obra 

descansou e ordenou que todos, sem distinção de classes, guardassem o sábado: 

“trabalharás seis dias e farás neles tudo o que tens para fazer. O sétimo dia porém, 

é o dia de descanso, consagrado ao senhor seu Deus...”, desde então, sempre se 

tem voltado aos homens para o tempo de folga. (MEDEIROS, Ethel Bauzer, 1971). 

O Lazer está também intimamente ligado ao Ócio. Cabendo aqui um breve 

relato sobre a alteração de conceitos que este vem sofrendo ao longo da história, 

pois se no inicio da criação, era um preceito divino a ser seguido, passa a ser um 

“pecado” na idade moderna. No pensamento clássico o ócio era um tempo social de 

não trabalho, um privilégio das elites. No período Romano, ócio passa a ser um 

tempo de descanso do corpo e recreação do espírito e passa também a ser meio de 

despolitização e controle pelo Estado. Na idade Média, o ócio passa a ser utilizado 

como distintivo de classes, manifestado pela utilização e gasto do tempo livre 

ocioso. No inicio da Idade Moderna, passa a ser considerado como o anti-trabalho, 

sinônimo de vicio. Com a revolução Industrial, o tempo livre limitava-se ao tempo de 

desconto necessário para recuperar as forças físicas do trabalhador, não havendo 

lugar par o ócio. Nasce assim o Lazer, para contrapor-se aos hábitos doentios da 

ociosidade estendendo-se para todos. (FERNANDES; HUNGARO; ATHAYDE,2002)  
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 (...)O lazer é um fenômeno tipicamente moderno, resultante das tensões entre 

capital e trabalho, que se materializa como um tempo e espaço de vivências 

lúdicas, lugar de organização da cultura, perpassado por relações de hegemonia. 

(MASCARENHAS apud FERNANDES;HUNGARO;ATHAYDE. P.3. 2002) 

 

Em “Lazer Trabalho e Sociedade”, os autores fazem uma análise crítica do 

entendimento do Lazer na sociedade contemporânea e concluem que o Lazer é de 

fato um direito social que pode contribuir para a transformação dessa sociedade e 

que o Estado deve se preocupar na elaboração e execução das políticas sociais 

para o Lazer, sendo que a garantia desse direito demanda a implementação de 

programas concretos para sua efetivação. (FERNANDES; HUNGARO; ATHAYDE, 

2002) 

 (...)"Porque a recreação concorre para o bem-estar geral das pessoas. ela constitui 

responsabilidade inescapável do governo. em todas as suas esferas. Contudo. 

primariamente é responsabilidade do governo local. visto ser na comunidade que 

tal serviço implanta as suas raízes". (H. Meyer e C. Brightbil,1961, apud 

MEDEIROS, 1971, p.177). 

 

Isto posto, parece ser imperativa a necessidade da existência de áreas de 

lazer, com espaços adequados à pratica de atividades que possibilitem aos usuários 

a reposição da energia gasta durante a labuta diária.  

 

 (...)Se o trabalho torna-se dotado de sentido, será também (e decisivamente) por 

meio da arte, da poesia, da literatura, da música, do tempo livre, do ócio, que o ser 

social poderá humanizar-se e emancipar-se em seu sentido mais profundo. 

(ANTUNES, 2002, p.177 apud FERNANDES;HUNGARO;ATHAYDE, 2002 p.3 ). 

 

A escassez de área de lazer no bairro Aeroporto é gritante, as poucas áreas 

de lazer existentes, carecem de manutenção e estão concentradas na porção 

sudoeste do bairro, nos conjuntos Santa Tereza e Beira Mar I e II, assim como os 

equipamentos urbanos. (Mapa 01). 
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Mapa 01 – Uso do solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PDDU de Aracaju, editado pelo autor 

 

A porção nordeste do bairro, onde estão os loteamentos São Conrado, Santa 

Tereza, São João, Portal do Sul, Santa Maria, Santa Clara, J.C. Conrado e a 

ocupação do Recanto da Paz, não possui uma praça sequer. São aproximadamente 

380 km² sem nenhum espaço público voltado para o lazer, cerca de um quarto de 

toda a área construída do bairro, excluindo-se a área do Aeroporto Santa Maria. 

 Segundo (DINIZ, 2015), em estudo realizado no bairro Aeroporto com seus 

moradores, aproximadamente 46% dos moradores desconhece a comunidade 

existente no bairro e quando a conhece não sabem que seu nome é Recanto da Paz 

e este número fica ainda pior quando a pesquisa se restringe aos moradores dos 

condomínios, pois esta porcentagem aumenta ainda mais e passa para 62% e 

nenhum destes, a conhece pelo nome Recanto da Paz.  Dessa maneira, é sensato 

afirmar que grande parte dos moradores desconhece o bairro onde mora. Ainda 

nessa discussão, pode-se encaixar o ceticismo das pessoas de que algo de fato 

venha a melhorar no bairro, aproximadamente 55% dos entrevistados acham que, 
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mesmo com a participação ativa da população em decisões sobre o bairro, nada 

mudaria na qualidade dos espaços públicos. (DINIZ, 2015). 

 

(...) junto com o progresso avançavam, também, dificuldades. como as de convivência 

nos aglomerados urbanos e das tensões nervosas que nêles se avolumavam. 

Inquietude crescente e sentimentos de frustração seguiam de perto o desenvolvimento 

da sociedade... Outros fatôres de desgaste emocional eram o tom impessoal (que 

passou a caracterizar os contactos entre os numerosos habitantes das cidades) e os 

problemas que a indispensável organização burocrática começou a estender a todos 

os setores da vida. A pouco e pouco os habitantes dos aglomerados urbanos iam 

deixando de se sentir como pessoas, para representarem números. (MEDEIROS, 

Ethel Bauzer, 1971 p33). 

 

 É necessária uma nova postura da população e do estado diante de tão grave 

inversão de prioridades, o bairro Aeroporto não pode ficar a mercê do abandono, a 

população deve forçar o poder público a tomar medidas que recuperem o bairro e dê 

dignidade a todos os moradores e que ao invés de segregados ou escondidos nos 

condomínios fechados, formem uma população comprometida com a qualidade do 

bairro e das pessoas e passem a sentir orgulho de pertencer ao bairro.   

  

 (...) o planejamento urbano deve ser um projeto politico que procura enfrentar as 

desigualdades sociais com o objetivo de integrar os vários pedaços da cidade em 

uma nova imagem com a perspectiva de recuperação das relações de vizinhança 

e de promoção do acesso equitativo Às oportunidades urbanas relativas ocupação 

e emprego, educação, saúde, lazer e cultura.(SOUZA,2005, p ) 

  

 A necessidade urgente de áreas de Lazer no Bairro aeroporto, fez surgir a ideia 

de um parque linear como instrumento de lazer no canal beira mar, dando ao projeto 

inicial um caráter mais humanizado e possibilitando uma maior socialização entre os 

diversos moradores e visitantes. No projeto hoje previsto, o canal serve apenas 

como instrumento de drenagem, sem a preocupação com áreas de integração e 

lazer, há apenas ciclovias interligando parte das áreas. 

 

4.3. O Canal Beira Mar 

  

 Os sistemas de esgotamento sanitário e de drenagem de águas pluviais 

implantados em Aracaju, são do tipo separador absoluto, os esgotos domésticos e 
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industriais fazem parte de um sistema e o de águas pluviais de outro sistema 

independente.  

 Aracaju tem mais de 70 canais compondo sua macrodrenagem, desaguando 

nos diversos corpos hídricos existentes na região (Mapa 02), como rios, oceano, 

lagoas e mangues. 

 

Mapa 02 – Bacias Hidricas 

 

 

Fonte: PDDU de Aracaju, editado pelo autor 

 

(...) Apesar de ter sido uma cidade planejada, Aracaju hoje em dia cresce 

desordenadamente essa falta de planejamento urbano com o uso e ocupação das áreas 

das bacias hidrográficas dos rios que banham a cidade têm reflexo direto na deficiência 

do sistema de saneamento básico, fazendo com que um número significativo de canais de 

drenagem de água pluviais, antes classificados como cursos d´agua, naturais, fossem 

pavimentados e transformados em esgoto a céu aberto, tendo seu uso associado ao 

lançamento de esgotos domésticos e resíduos sólidos, ocasionando mau cheiro e 

doenças de veiculação hídrica (SILVA et . al., 2016. P.2). 

 

 O Canal Beira Mar é um destes canais, projetado como medida de combate às 

recorrentes inundações na região do Bairro Aeroporto e Zona de Expansão Urbana 

(ZEU), tem sua construção iniciada em 2011. Passando pelo centro do bairro, o 

canal Beira Mar tem início na Av. Silvério Leite Fontes e vai até a Av. Senador Júlio 
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César Leite, depois por dentro do terreno do aeroporto Santa Maria e chegando por 

fim ao rio Sergipe pela avenida Beira Mar. A maioria das residências existentes na 

área, dá as costas para o canal, pois a maior parte do canal não possui ruas de 

acesso. Quando há ruas, as residências são viradas para o Canal. Nas épocas de 

chuva a área de intercordões litorâneos (Mapa 03) ao redor do canal alaga, o que 

faz com que os animais que vivem nos terrenos baldios ao redor do canal busquem 

lugares mais altos e invadam as ruas e casas do bairro.  

 

Mapa 03 – Mapa de Solos 

 

 

Fonte: PDDU de Aracaju, editado pelo autor 

 

(...)Uma das possibilidades de inserir a sociedade na gestão é através do planejamento 

integrado que visa a relação das políticas urbanas e ambientais voltadas para o 

desenvolvimento sustentável. Entretanto, sabe-se que essa ainda é uma prática distante 

da atuação política de muitas administrações, uma vez que cada pasta atua per si, sem 

preocupação com a totalidade. Ainda é necessário aprender muito. A vontade política é 

indispensável para adotar formas de gestão mais participativas e cidadãs. Conquistas que 

a sociedade brasileira precisa alcançar, consolidando o Estatuto da Cidade.(FRANÇA,  

Sara Lucia Alves, REZENDE Vera S, 2010. p.7.) 

 

 A construção do Canal vem se arrastando desde 2011 com velocidade 

inversamente proporcional à necessidade da região, transformando-se em um 
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retrato de um sistema com pouca preocupação com a qualidade de vida na cidade e 

da cidade, os moradores têm demonstrado sua insatisfação e descrédito para com a 

administração pública o que se pode notar através de manifestações que 

normalmente ocorrem após cada um dos vários alagamentos. 

 Em 19 de setembro de 2010, Manchete do Jornal do Dia, exibe foto com rua do 

Residencial Portal do Sul, completamente alagada, em matéria intitulada: “EMURB 

diverge de Bird sobre esgoto na Zona de Expansão” (Imagem 44).  

 

Imagem 44 – Jornal do Dia 19/09/2010 

 

Fonte.: Grupo do Whatsapp Canal Beira Mar 

 

 Em 31 de Janeiro de 2011, moradores do Residencial Portal do Sul 

(condomínio construído entre os anos de 2000 e 2004) e adjacências, protocolam 

oficio com abaixo assinado junto à Emurb relatando situação de calamidade 

(Imagem 45 e Imagem 46). 
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Imagem 45 – Oficio e Abaixo Assinado (31/01/2011) 

 
 

 

 
 

 

Fonte.: Grupo do Whatsapp Canal Beira Mar 

 

 No sistema de drenagem do conjunto, foi construído um Digestor anaeróbico 

de fluxos ascendentes (DAFA), para atender as 74 casas do Condomínio, as casas 

são interligadas através de esgoto domiciliar, instalado sob as calçadas com bocas 

de lobos em cada esquina até chegar para o DAFA, fotos foram anexadas ao oficio 

demonstrando as inundações das ruas e casas e da necessidade do canal. (Imagem 

46). 
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Imagem 46 - Inundação após a chuva de 20/01/2011 

  

Fonte.: Grupo do Whatsapp Canal Beira Mar 

 

 Em 19 de Janeiro de 2014, manchete do Jornal da Cidade, “Moradores do 

Bairro Aeroporto fecham vias de acesso”, mostra fotos com faixas que indicam o 

descontentamento da população com a morosidade das obras. (Imagem 47). 

 

Imagem 47 – Jornal da Cidade 19/01/2014 

 

Fonte.: Grupo do Whatsapp Canal Beira Mar 

  

 Em de setembro de 2013, moradores denunciam paralisação das Obras, 

segundo a EMURB, em matéria publicada na infonet, problemas com 

desapropriação dificultavam andamento dos serviços. Em 17 de janeiro de 2014, 

novamente a infonet divulga a insatisfação dos moradores do complexo do 

Aeroporto de Aracaju, desta vez, moradores ateiam fogo em galhos de árvores, 
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interditando a Rua José Cardoso Ramos, corpo de bombeiros e polícia militar são 

mobilizadas e os mais uma vez a EMURB alega problemas com desapropriações. 

Em 26 de Agosto de 2014, é criado um grupo no Whatsapp, “CANAL BEIRA MAR” 

Moradores de toda a área afetada pela ineficiência/inexistência do Canal, se unem e 

passam a trocar mensagens sobre assuntos que envolvem o Canal e a falta dele, 

reuniões têm sido feitas entre os moradores e entre estes e o poder público.  

 Com contrato assinado em 29/07/2011, publicado no Diário Oficial da União 

03/08/2011, com primeira data de vigência até 31/12/2015, prorrogada inicialmente 

para 31/03/2018, o Canal Beira Mar recentemente foi mais uma vez licitado pela 

Emurb. A Construção de Macrodrenagem na região do Aeroporto (Canal Beira Mar), 

com prazo para execução de 365 dias e valor estimado para conclusão de 

R$10.090.582,33, tem novo contratado para executa-la. Na etapa anterior, dos 

R$15.662.474,67, 44,88% da obra foi faturado, sendo o saldo agora reajustado e 

realinhado para uma nova realidade.   (Imagem 48) 

 

Imagem 48 – Parte do Projeto Original para o Canal Beira Mar 

 

  

 

Fonte: EMURB, 2017 
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 As várias tentativas em construir o canal Beira Mar, destruíram a única praça 

da região do Portal do Sul (Imagem 49), agoniza o canal, agonizam as ruas e 

calçadas, agonizam as praças, agoniza a população. Sem drenagem e com o canal 

se transformando em lixão, com proliferação de animais que tendo o seu habitat 

modificado, modificam seus hábitos para não serem dizimados, adentrando muitas 

vezes no habitat humano e causando doenças nos humanos e animais domésticos, 

além do odor e da alteração da flora, afetando também a temperatura do local, 

tornando cada vêz menos suportável esta situação. 

 

Imagem 49 – Praça da Rua Rozina Matos Antes e depois das Obras 

Antes Depois 

  

Fonte: https://maps.google.com.br 

 

 Analisando a descrição dos conjuntos que ladeiam o canal Beira Mar, verifica-

se a heterogeneidade da ocupação do espaço urbano ocasionada principalmente 

pelas diversas etapas de ocupação, gerando a falta de integração entre as diversas 

populações, sendo este um dos grandes problemas, hoje vivenciado pelas cidades, 

tem-se bolsões de “tribos sociais”, lembrando remotos tempos. 

 É missão dos administradores e cidadãos modificar o que não funciona a 

contento, na Região do Aeroporto. O Canal Beira Mar não funciona, sequer 

consegue nascer por completo e sendo ele a linha que, sofrendo intervenção, cria 

um eixo propulsor que poderá modificar todo o Bairro, é nele que devem-se 

concentrar esforços. Pensando nisto e em dar ao Canal a missão de escoar o fluxo 

de águas pluviais e o fluxo de pessoas, unindo as diversas tipologias habitacionais, 

sem afetar a biodiversidade, tornando-o um símbolo do Bairro tanto quanto o é hoje 

o Aeroporto, é que nasce a ideia de um Parque Linear no seu entorno.  

 

https://maps.google.com.br/
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5.0. PARQUE LINEAR DO CANAL BEIRA MAR 

 

5.1. Partido 

 

 Como foi visto no decorrer do trabalho o bairro Aeroporto, face a seu processo 

de urbanização, feita de maneira dispersa, sofre uma fragmentação dos espaços 

urbanizados, tendo conjuntos isolados por vazios urbanos, sendo assim o projeto 

proposto tem como partido a desfragmentação do bairro, criando um parque linear 

que sirva de elo de ligação para a unicidade do bairro. 

  No dicionário brasileiro a palavra desfragmentação vem da informática e 

significa: “Ação de reorganizar um arquivo espalhado por setores não contíguos de 

um disco rígido, regravando suas partes contiguamente. Buscando reorganizar não 

um arquivo mas lugares que se encontram espalhados por setores de um bairro.” 

 O Parque Linear não só ligará os lugares fragmentados do bairro como 

também, através da expansão das ciclovias existentes, ligará o bairro aos bairros 

vizinhos e ao resto da cidade. 

 

5.2. Diretrizes Projetuais 

 

 A partir dos estudos e pesquisas feitas, foram traçadas as diretrizes projetuais, 

para o Parque Linear do canal Beira Mar. Foi realizada uma setorização da área 

proposta, dividindo o parque linear em três setores com características distintas, 

unidos pelo eixo linear criado pelo canal, como o que ocorre no Parque da 

Juventude. 

 A cada setor foram dadas funções de acordo com as necessidades, 

disponibilidades e carências do seu entorno e características do seu terreno. Cada 

um deles buscou criar uma centralidade e um elo de ligação do bairro. Os limites 

destes setores estão descritos na figura abaixo (Imagem 50): 
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Imagem 50 – Setorização do Parque Linear Proposto 

 

Fonte: GOOGLE EARTH, adaptado pelo autor. 



59 
 

 

 O Setor 1, que começa na interseção da Rua Cândido Inácio com a Av. 

Senador Júlio César Leite onde uma grande mancha verde será aproveitada para 

criar um bosque, com trilhas para passeios e caminhadas. A área vazia ao redor do 

Recanto da Paz, será integrada ao parque que terá uma praça para a ocupação com 

paisagismo, mobiliário, iluminação e espaços para esporte e lazer e também com 

habitações de interesse social interligadas às vias do recanto da paz. 

 O Setor 2 tem início na Rua Neusa Melo de Menezes e segue o eixo linear até 

a Rua José Cardos Ramos, onde se une com o Setor 3. Muros das residências dos 

loteamentos Portal do Sul, J. C. Conrado e Santa Tereza ficam no entorno deste 

setor. O Setor conta com uma lagoa de drenagem entre o loteamento Portal do Sul e 

o Clube da Caixa, sendo possível a criação de uma grande área voltada ao lazer. 

Neste setor será aberta uma via de acesso na Rua José Cardos Ramos para a Rua 

Orlando Sobral Dos Santos, trazendo uma nova centralidade para o parque. 

 Depois da Rua José Cardos Ramos vem o Setor 3, que será um grande parque 

esportivo, aproveitando as áreas vazias ao redor do Canal Beira Mar. O setor segue 

o eixo linear até o conjunto Beira Mar onde está a praça Iguaratim, este caminho já é 

bastante utilizado pelos moradores como uma ligação do loteamento com o conjunto 

Beira Mar. A Praça Iguaratim que terá seu campo de futebol restaurado e a sua 

outra quadra, no lado da Associação de Moradores, será transformada em uma 

praça de alimentação, este será um setor de bares e restaurantes, alguns já 

presentes no local, dando uma vida noturna para o parque. O setor segue o eixo 

linear até a Av. Silvério Leite Fontes, onde o parque encontra a zona de expansão. 

 Todo o Eixo Linear do Canal será acompanhado por calçadas pavimentadas, 

arborização, mobiliários urbanos, iluminação e uma ciclovia. Além da ciclovia do 

parque, foram propostas novas ciclovias que ligam fragmentos de ciclovias nos 

bairros vizinhos ao parque linear, tendo em vista que a ciclovia proposta para o eixo 

linear só cumprira papel de mobilidade aliada às demais ciclovias da cidade.  As 

ciclovias existentes e propostas estão na figura a seguir (Imagem 51). 
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Imagem 51 – Ciclovias Existentes e Propostas 

 

Fonte: GOOGLE EARTH, adaptado pelo autor. 

 

 A intervenção abrange todo o entorno do Canal Beira Mar, principalmente as 

áreas de intercordões litorâneos, definidos como:  

 

(...) As zonas entre os cordões litorâneos denominadas de regiões intercordão, 

normalmente por serem mais baixas, coletam mais água na estação chuvosa quando o 

terreno fica então mais encharcado. Isto tende a ocorrer principalmente naqueles trechos 

onde o cordão litorâneo teve como origem a estabilização de bancos arenosos,  o que faz 

com que a região intercordão seja originalmente mais baixa (BLOG: geologia marinha e 

costeira).   

 

 Como solução para as problemáticas levantadas, surge o Parque Linear, 

instrumento que irá interligar os diversos fragmentos do bairro, conectar a sua malha 

urbana, criar um conjunto de praças e parques voltados ao lazer e implantar mais 

lagoas de drenagem preservando os intercordões litorâneos. 

 

5.2.1. Parque Central 

 

O parque central é dividido em dois pelo canal beira mar, onde passa o eixo 

linear. Na parte norte do canal serão criados conjuntos de praças interligadas com a 

área já urbanizada e construída do bairro aeroporto, principalmente com os 

http://geologiamarinha.blogspot.com.br/
http://geologiamarinha.blogspot.com.br/
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loteamentos do entrono, loteamento Santa Tereza, Portal do Sul e Largo São 

Conrado. 

Estes conjuntos de praças terão:  

Parques infantis (Imagem 52): confeccionados com blocos de brinquedos 

interligados, com o objetivo de criar maior socialização entre as crianças, o piso é 

feito de material resistente a impacto para amortecer possíveis quedas. Há bancos 

ao redor dos parques onde estão canteiros com arvores, destinado aos pais das 

crianças; 

 

Imagem 52 – Parques Infantis 

 

Fonte: Parque Linear do Canal Beira Mar, Fürst,Marcel Lima 

 

Praça de exercícios (Imagem 53): uma área com equipamentos de exercício e 

academias para a terceira idade ATI, onde sob orientação os idosos possam 

exercitar-se e terem assim uma melhor qualidade de vida; 
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Imagem 53 – Praça de exercícios 

 

Fonte: Parque Linear do Canal Beira Mar, Fürst,Marcel Lima 

 

Jardins comunitários (Imagem 54): feitos com matérias recicláveis, onde é 

possível o plantio de plantas frutíferas, hortas e ervas, cultivadas por pessoas do 

bairro, para o próprio consumo, podendo as ervas terem também caráter 

terapêuticos, a exemplo do que ocorre no Parque Augusto Franco 

Imagem 54 – Horta Comunitários 

 

Fonte: Parque Linear do Canal Beira Mar, Fürst,Marcel Lima 

 

Guaritas e posto policial (Imagem 55): como garantia de segurança e 

preservação do patrimônio. O posto da polícia está no centro do parque, com acesso 
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rápido pelas ruas próximas. As guaritas foram posicionadas próximas ao 

estacionamento; 

Imagem 55 – Guaritas 

 

Fonte: Parque Linear do Canal Beira Mar, Fürst,Marcel Lima 

 

Praças de alimentação (Imagem 56): concentradas na área próxima das 

galerias propostas e dos acostamentos, onde serão possíveis os food trucks, 

tendência atual e com ótima aceitação em Aracaju; 

Imagem 56 – Praças de Alimentação 

 

Fonte: Parque Linear do Canal Beira Mar, Fürst,Marcel Lima 

Galerias (Imagem 57): contando com lojas, restaurantes e outros serviços 

para a população do bairro. Está localizada ao norte da rua de acesso do parque, 

onde está um dos estacionamentos do parque e acostamentos ao longo da via. 
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Imagem 57 – Galeria 

 

Fonte: Parque Linear do Canal Beira Mar, Fürst,Marcel Lima 

 

Quadras poliesportivas (Imagem 58): que funcionam como uma extensão da 

praça esportiva, e contam também com 2 banheiros; 

 

Imagem 58 – Quadras Poliesportivas 

 

Fonte: Parque Linear do Canal Beira Mar, Fürst,Marcel Lima 

 

Estacionamento: na extensão da via criada para acesso ao parque; 
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 Na parte sul do canal está o Parque propriamente dito, com grandes espaços 

abertos para a prática de atividades físicas, passeios, caminhadas, contemplação, 

encontros e outras formas de lazer; 

Os Lagos: que têm a finalidade de serem lagoas de drenagem, mas também 

proporcionarão tranquilidade aos transeuntes, pois a água armazenada transmitirá 

paz e será um ótimo local para contemplação. O terreno do entorno do lago está em 

declive para facilitar a drenagem;  

Colinas: fazendo uma analogia às dunas comuns em intercordões, no parque 

há morros que tentam imitar o relevo típico destas áreas, nessas pequenas colinas 

são possíveis atividades voltadas para o lazer e exercícios. As colinas também 

possuem o objetivo de drenagem; 

Praça Cívica: no formato de uma folha há uma praça cívica com bancos e 

árvores ao seu redor, a praça pode ser usada para atrações culturais e shows 

organizados pela administração do parque e pelos moradores. Quando não houver 

nenhuma programação cultural, essa área pode também funcionar como uma pista 

de patins e outras atividades ao ar livre;  

Biblioteca (Imagens 59 e 60); Próxima ao colégio celebridades, na área livre 

de cordões litorâneos, no mesmo nível da rua do loteamento Largo São Conrado. 

Foi possível criar uma escadaria de acesso para a biblioteca, que também serve 

como uma arquibancada com vista para os lagos. A biblioteca funciona como um 

polo de atração para os estudantes das escolas do bairro e proximidades. 

 

Imagem 59 – Biblioteca Imagem 60 – Biblioteca 

  

Fonte: Parque Linear do Canal Beira Mar, 

Fürst,Marcel Lima 

Fonte: Parque Linear do Canal Beira Mar, 

Fürst,Marcel Lima 
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Apoio; área de apoio do parque, onde está a administração e alugueis de 

bicicleta. Esse prédio também serve como barreira acústica para a biblioteca. 

 

5.2.2. Mobiliário 

 

O mobiliário será feito de concreto in-loco aproveitando a estrutura de pré-

moldados necessária para a criação das manilhas para o canal. Os bancos e mesas 

do parque serão feitos das mesmas formas do canal. Os bancos também terão um 

forro em madeira, que não esquenta tanto quanto o concreto, para maior conforto 

dos usuários do parque. 

Além de áreas especificas com bancos (Imagem 61), há bancos a cada 30 

metros ao longo das vias do parque. 

 

Imagem 61 – Bancos 

 

Fonte: Parque Linear do Canal Beira Mar, Fürst,Marcel Lima 

   

Há dois tipos de postes um com 9m, para dar uma iluminação geral ao parque 

sendo locado um poste a cada 30m; e um com 3m, focado na iluminação das 

calçadas, um a cada 15m do outro ao longo das calçadas. 

Nos postes serão colocadas lixeiras a cada 45m uma da outra, ou seja, a 

cada 3 postes, um possui lixeira. 

Os quiosques (Imagem 62) foram feitos em formato octogonal com canteiros 

com arbustos e flores ao seu redor, com 33,45m² há espaço para aproximadamente 
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20 pessoas e conta também com torre para carregar celulares e notebooks, wifi 

grátis, lixeiras e bicicletário. Os quiosques foram colocados entre o caminho fazendo 

destes um “abrigo” para os pedestres. 

Imagem 62 – Quiosques 

 

Fonte: Parque Linear do Canal Beira Mar, Fürst,Marcel Lima 

.  

Os banheiros (Imagem 63) seguem a tipologia dos quiosques com formato 

octagonal, há espaço para duas cabines adaptadas para deficientes, uma no 

masculino e uma no feminino, com 6,42m². Existe um banheiro num raio aproximado 

de 150m um do outro. 

Imagem 63 – Banheiros 

 

Fonte: Parque Linear do Canal Beira Mar, Fürst,Marcel Lima 
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5.2.3. Paisagismo 

 

Para escolha da vegetação que compõe o paisagismo do parque foram 

utilizadas diversas arvores existentes no entorno como também arvores e arbustos 

típicos de regiões de restinga e dos cordões litorâneos. No eixo linear foram 

escolhidas herbáceas típicas da restinga, como o feijão-da-praia e a salsa-da-praia, 

que criam um tapete verde ao longo do canal. Tais plantas são comuns na região, 

inclusive ao redor de alguns pontos do próprio canal (Imagem 52). 

Dada a importância das áreas de restinga para a preservação e manutenção 

das espécies, foram utilizadas plantas típicas da restinga para o paisagismo do 

parque e incentivado o plantio de espécies ameaçadas de extinção, é o caso da 

Gameleira-Grande. 

Na área de topografia mais baixa do parque são indicadas arvores como a 

Caixeta e o Guanandi que são resistentes a alagamentos. 

 No restante do parque foram utilizadas arvores com copas largas para criar 

sombras nos espaços abertos. 

Nas áreas abertas será utilizada grama esmeralda, apropriada para exposição 

ao sol e pisoteio.  

Na parte das praças serão plantadas figueiras e castanheiras, comuns no 

entorno do bairro. Como também árvores com folhagens coloridas, como o 

Flamboyan e o Ipê-Amarelo. 

Na área ao sul do parque central serão plantadas várias arvores e arbustos 

de vegetação frondosa, servindo de isolamento acústico do som do Clube da Caixa. 

(Imagens 64 a 76). 
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Imagem 64 – Lista de Vegetação 

 

Fonte: autor. 

 

Imagem 65 - Caixeta (Tabebuia cassinoides) Imagem 66 - Guanandi (Calophyllum brasiliense) 

  

Fonte:<https://calphotos.berkeley.   

edu/cgi/img_query?enlarge 

=0000+0000+0308+0505> 

 

 

Fonte:<https://www.sitiodamata.com.br/guanandi

-calophyllum-brasiliensis> 
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Imagem 67 - salsa-da-praia e pé-de-cabra  

(Ipomoea pes-caprae) 

Imagem 68 - feijão da praia (canavalia rosea) 

  

Fonte:<https://br.pinterest.com/pin/43762328876

7917236> 

Fonte:<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:

Bay_Bean(Canavalia_rosea)(15836265452).jpg> 

 

 

 

Imagem 69 - figueira comum Imagem 70 - Quaxinduba 

  

Fonte:<http://flores-e-

jardins.blogspot.com.br/2014/09/os-beneficios-

de-figueira-e-perigos.html> 

Fonte:<http://www.alternativarural.com.br/FIGUE

IRA-DO-BREJO/prod-702544> 
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Imagem 71 - Árvore-da-Borracha  

 

Imagem 72 - Gameleira-Grande (ficus 

cyclophylla) 

 
 

Fonte:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Fichei

ro:Ficus_elastica1.jpg> 

Fonte:<https://pt.wikipedia.org/wiki/Fichei

ro:Ficus_clusiifolia.jpg> 

 

 

 

Imagem 73 - aroeira vermelha (Schinus 

terebinthifolia 

Imagem 74 - Ipe amarelo (Handroanthus 

albus 

  

Fonte:<http://www.jardinbotanico.uma.es

/bbdd/index.php/jb-42-01> 

Fonte:<http://quartetogeograficocp2.blog

spot.com.br/2016/07/ipe-amarelo-handroanthus-

albus.html> 
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Imagem 75 - Flamboian   Imagem 76 - viuvinha  

  

Fonte:<http://guamology.com/delonix-regia.html> Fonte:<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:F

icus_cyclophylla_(Miq.)_Miq._(9320984168).jpg> 

 

Imagem 77 – Mata Pau 

 

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Ficus_clusiifolia.jpg,> acessado em 20/02/2018 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estudo sobre a proposta de Implantação de um Parque Linear no Canal 

Beira Mar no Bairro Aeroporto, demonstra a viabilidade e eficácia de sua 

implantação, tendo como premissas, dentre outras; a conclusão da construção do 

canal, para que o sistema de macro-drenagem do bairro funcione a contento, 

evitando as recorrentes enchentes; A revitalização da área, no que diz respeito á 

sua biodiversidade; A criação de um corredor ecológico multifuncional (lazer, 

circulação, etc); A interligação das vias para pedestre unindo os diversos conjuntos e 

condomínios, integrando as diversas populações; Criação do Parque Linear 

setorizado e interligado, com a preocupação de interliga-lo também ao resto da 

cidade; Sustentabilidade econômica e participação compromissada dos moradores e 

administração pública;  

 Percebe-se que o modelo de implantação a ser adotado, influênciará sobre-

maneira, no resultado que se espera e que os Parques Lineares podem ser 

instrumentos estruturadores de espaços livres e da sociabilização das pessoas, 

ampliando as possibilidades de lazer, valorizando o bairro e diminuindo os 

desequilíbrios, sejam eles ecológico ou sociais. 
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